
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นมสัการ 	 มหาบูชาสถาน อนัศกัดิ�สิทธิ� 
พระมหาเจดียช์เวดากอง – พระธาตมุุเตา – พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

พกับนพระธาตอิุนทรแ์ขวน $ คืน ทา่นสามารถขึ) นลงนมสัการองคพ์ระธาตไุดท้ั)งคืน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง พฤษภาคม-พฤศจกิายน 2342 

ตารางการเดินทาง 
วนัที� � ดอนเมือง – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมกระเชา้) L-D 

วนัที� ' 
พระธาตุอินทรแ์ขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน์ –  
เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดียช์เวดากอง – ดอนเมือง 

B-L 

รายละเอียดโปรแกรม 
 

 
 
 

56.	5 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั)น 	 ประต ู;  
สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ�งมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�องสัมภาระและ
เอกสาร  

5;.	3 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเทีGยวบินทีG SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL) 
5J.23 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ ้ง ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ� นที�

เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ�งชั�วโมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ�งในอดีต
เป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุด ของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่และอายุมากกว่า >?? ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ 
(ระยะทางประมาณ @? กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.>B ชม.)  

เทีGยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา) 

จากนัCนนําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ที�ตัCงตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 
พระเจดียอ์งคนี์C ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า ',F?? ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้ และยงัเป็น � ใน B มหาบูชาสถานสิ�งศักดิG สิทธิGสาํคัญสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมสัการ 
ยอดเจดียห์กัซึ�งชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกนัว่าเป็นจุดที�ศักดิG สิทธิGมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิ�สิทธิ� และ
สามารถนําธูปไปคํCากับยอดของเจดีย์องค์ที�หักลงมาเพื�อเป็นสิริมงคลซึ�งเปรียบเหมือนดั �งคํCาจุนชีวิตให้
เจริญรุ่งเรืองยิ�งขึC นไป) ซึ�งเจดียนี์C  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคนี์C เป็นศิลปะ
ที�ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์ูง ��> เมตร สูงกว่า พระ
เจดียช์เวดากอง �> เมตร มีจุดอธิษฐานที�ศักดิG สิทธิGอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. '>KL 
ดว้ยนํCาหนักที�มหาศาล ตกลงมายงัพืC นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็น
ที�รํ �าลือถึงความศกัดิG-สิทธโ์ดยแท ้และสถานที�แห่งนีC ยงัเป็นสถานที�ที�พระเจา้หงสาลิC นดํา ใชเ้ป็นที�เจาะพระ
กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึC นครองราชย ์นับเป็นเจดียที์�สูง
ที�สุดในพม่า ส่วนปลียอดที�พงัลงมาก็ไดต้ัCงไวที้�มุมหนึ�งขององคเ์จดียเ์พื�อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูา
ควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั 
 
 

วนัแรก ดอนเมือง – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตมุุเตา – พระธาตอิุนทรแ์ขวน )รวม กระเชา้( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัCนนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหวา่งทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่นํ)าสะโตง สถานที�
สาํคญัทางประวติัศาสตรซึ์�งในอดีตขณะที�สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหาร
พม่าไล่ตามหลงัมาซึ�งนําทัพโดยสุรกรรมาเป็นทพัหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวร
ทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่า
เห็นเช่นนัCนจึงขวญัเสียและถอยทัพกลบักรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ '.L?-L ชั �วโมง ก็จะถึง คิ)
มปูนแคม้ป์ เพื�อทาํการเปลี�ยนเป็นรถทอ้งถิ�น (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวที�
เราจะสามารถขึC นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ L?->B นาที จากนัCน ใหท้่านสมัผัส
กบัประสบการณใ์หม่ในการขึ) นพระธาตุอินทรแ์ขวนโดยการนั Gงกระเชา้ไฟฟ้า ซึGงใชเ้วลาประมาณ $5 
นาที บนกระเชา้ท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศและวิวทีGสวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีก
รูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีที�กระเชา้ปิดทาํการเนื�องจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื�นใดก็ตามที�ทางบริษัท
ไม่สามารถควบคุมได ้ขอสงวนสิทธิGในการเดินทางขึC นสู่พระธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวนสิทธิGใน
การคืนเงินทุกกรณี จากนัCนท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื�อเขา้สู่ที�พกั ใหท่้านอิสระตามพักผ่อนตามอธัยาศัย นํา
ท่านนมสัการ เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตอิุนทรแ์ขวน  
 
กอ้นหินสีทอง ซึ�งถือเป็นหนึ�งสิ�งสกัการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง B.B เมตร ตัCงอยู่บนกอ้น
ศิลาใหญ่ปิดทองที�วางหมิ�นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศกัดิG สิทธิGที�บรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมทําใหหิ้นกอ้นนีC ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื�อยไป ตามคติการ
บชูาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนนีC ใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระ
เกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื�อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนนีC ครบ L ครัCงผูนั้Cนจะมี
แต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทัCงขอสิ�งใดก็จะไดส้มดั �งปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั�งสมาธิหรือสวด
มนตไ์ดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งคนี์C เปิดตลอดคืนแต่ประตเูหล็กที�เปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษที�เขา้ไปปิดทององค์
เจดีย์เปิดถึงเวลา ''.??น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้าน
สามารถเตรียมแผ่นทองคาํไปเพื�อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ** แนะนาํใหท้่านใชก้ระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสาํหรบั $ คืน เนืGองจากอาจจะตอ้งจา้ง
ลูกหาบแบกสมัภาระซึGงจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริGมตน้ทีG $,555 จา๊ด ประมาณ 	5 บาท) 
ทั)งนี) ขึ) นอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

คํ Gา  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

� เขา้สู่พกัที� ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั L ดาว 
 จากนัCนท่านสามารถขึC นไปนมสัการหรือนั�งสมาธิที�พระเจดียไ์ดต้ลอดทัCงคืน 
 

 
 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง คิ) มปูนแคม้ป์ เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรบั
อากาศ นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง L? นาที) จากนัCนนําท่าน
นมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนที�มีพุทธลกัษณะที�สวยงามใน
แบบของมอญ ในปี พ.ศ.'B'> ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของชาวพม่าทั �วประเทศ และเป็นพระนอนที�งดงาม
ที�สุดของพม่า อีกทัCงท่านสามารถที�จะเลือกหา เครื�องไมแ้กะสลกั ที�มีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง
และยงัสามารถเลือกซืC อ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พมา่ ของที�ระลึก  

เทีGยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั)นนาํท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซึGงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ที�พระสงฆ์
อินเดีย @ รูป ไดนํ้ามาเมื�อ ',???ปีก่อน ในปี '>@F เจดียแ์ห่งนีC ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลาง
องค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 'องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 
K??องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายใน

วนัสอง พระธาตอิุนทรแ์ขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน ์– 
เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง – ดอนเมือง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจดียที์�ประดับดว้ยกระเบืC องสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์นําท่านขอพร 
นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิG สิทธิGของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั# นเทพ
ทันใจ (นัตโบโบยี) เพื�อขอสิ� งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้ว
อ่อน กลว้ย จากนั#นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 
ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 3 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั#นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ#วชี#ของนตัโบ
โบยี แค่นี# ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ตั#งใจไว ้นําท่านขา้มฝั�งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึ�งมีนาม

วา่ “อะมาดอวเ์มีRยะ” ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรง
กลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเนืC อสตัวจ์นเมื�อสิC นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานาน
แลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื�นไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ย
นํ#านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้
 

จากนัCนใหท่้านอิสระชอ้ปปิC ง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึC นโดยชาวสก๊อตในสมยัที�
ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนีC มี
หลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน ที�มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี 
หยก ผ้าทอ เสืC อผ้าสําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซืC อสิC นค้าหรืออัญมณีที� มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครัCง เนื�องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) 
ปิดทุกวนัจนัทร)์  
นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื�อเดิมของเมืองย่าง
กุง้) แห่งลุ่มนํCาอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพมา่อายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดียที์�ใหญ่
ที�สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง L'F ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื�อกว่า ',??? ปีก่อน มหา
เจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่เป็นนํCาหนักถึง ��?? กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชร
พลอยอญัมณีลํCาค่า กว่า B,B>@ เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็น
ลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางขึC นทัCงสี�ทิศจะมีวิหารโถงสรา้ง
ดว้ยเครื�องไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัCงหลงั ภายในประดิษฐานพระประธาน
สาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากอง
เป็นนิตย ์จะนํามาซึ�งบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทัCงมวล บา้งนั�งทาํสมาธิเจริญสติ
ภาวนานับลกูประคาํ และบา้งเดินประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากนัCนใหท่้านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับน
ยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํCาเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(สถานที�สําคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองค์เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสรา้ง
บารมีและสิริมงคล นอกจากนีC รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทัCงแปดทิศรวม @ องค ์หาก
ใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํCาพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั)น พญานาค 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื�อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
20.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเทีGยวบินทีG SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

******************************************** 
 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ทีGเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-	 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิGม 

$	-$6 พ.ค. 42 
$3-$4 พ.ค. 42 
22-2	 พ.ค. 42 

 
;,6`` บาท $,`55 บาท 

24-2; พ.ค. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 
2;-2J พ.ค. 42 
2`-	5 พ.ค. 42 

7,6`` บาท $,`55 บาท 

52-5	 มิ.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 

5	-56 มิ.ย. 42 
53-54 มิ.ย. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

5`-$5 มิ.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 

$5-$$ มิ.ย. 42 
$2-$	 มิ.ย. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

$4-$; มิ.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 

$;-$J มิ.ย. 42 
$`-25 มิ.ย. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

2	-26 มิ.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 
26-23 มิ.ย. 42 
24-2; มิ.ย. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

	5 มิ.ย.-5$ ก.ค. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 
5$-52 ก.ค. 42 
5	-56 ก.ค. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

5;-5J ก.ค. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 

5J-5` ก.ค. 42 
$5-$$ ก.ค. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$6-$3 ก.ค. 42 
$3-$4 ก.ค. 42 

J,``` บาท $,`55 บาท 

2$-22 ก.ค. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 

22-2	 ก.ค. 42 
26-23 ก.ค. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

2J-2` ก.ค. 42 `,333 บาท $,`55 บาท 
2`-	5 ก.ค. 42 J,``` บาท $,`55 บาท 
	$ ก.ค.-5$ ส.ค. 42 ;,6`` บาท $,`55 บาท 
56-53 ส.ค. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 
53-54 ส.ค. 42 
5;-5J ส.ค. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

$$-$2 ส.ค. 42 `,333 บาท $,`55 บาท 

$2-$	 ส.ค. 42 J,``` บาท $,`55 บาท 

$6-$3 ส.ค. 42 ;,6`` บาท $,`55 บาท 

$J-$` ส.ค. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 
$`-25 ส.ค. 42 
2$-22 ส.ค. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

23-24 ส.ค. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 

24-2; ส.ค. 42 
2J-2` ส.ค. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

5$-52 ก.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 
52-5	 ก.ย. 42 
56-53 ก.ย. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

5J-5` ก.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 

5`-$5 ก.ย. 42 
$$-$2 ก.ย. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

$3-$4 ก.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$4-$; ก.ย. 42 
$J-$` ก.ย. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

22-2	 ก.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 
2	-26 ก.ย. 42 
23-24 ก.ย. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

2`-	5 ก.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 

	5 ก.ย.-5$ ต.ค. 42 
52-5	 ต.ค. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

54-5; ต.ค. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 
5;-5J ต.ค. 42 
5`-$5 ต.ค. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

$	-$6 ต.ค. 42 `,333 บาท $,`55 บาท 
$6-$3 ต.ค. 42 J,``` บาท $,`55 บาท 
$4-$; ต.ค. 42 ;,6`` บาท $,`55 บาท 
25-2$ ต.ค. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 
2$-22 ต.ค. 42 ;,6`` บาท $,`55 บาท 
2	-26 ต.ค. 42 J,``` บาท $,`55 บาท 
2;-2J ต.ค. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 
2J-2` ต.ค. 42 
	5-	$ ต.ค. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

5	-56 พ.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 

56-53 พ.ย. 42 
54-5; พ.ย. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

$5-$$ พ.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 

$$-$2 พ.ย. 42 
$	-$6 พ.ย. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

$;-$J พ.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$J-$` พ.ย. 42 
25-2$ พ.ย. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

26-23 พ.ย. 42 ;,J`` บาท $,`55 บาท 

23-24 พ.ย. 42 
2;-2J พ.ย. 42 

;,6`` บาท $,`55 บาท 

 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิGน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
$,355 บาท / ลกูทวัร ์$ ทา่น / ทริป(ชาํระทีGสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

อตัรานี) รวม 
� ค่าตัว̀เครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 
� ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกับนพระธาตุอินทรแ์ขวนระดบั L ดาว � คืน  
� ค่าระวางนํCาหนัก '? กิโลกรมั 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
� อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที�  เสียชีวิตเนื� องจากอุบัติเหตุ จะคุ ้มครองเป็นจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล B??,???  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง F-KB 
ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ �ากว่า F ปี หรือ ระหว่าง KB-@B ปี คุม้ครอง B? % ของจาํนวนเงิน
เอาประกันภัย ทัCงนีC ขึC นอยู่กบัเงื�อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า @B ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิGในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุใน
ใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่านัCน**) 

อตัรานี) ไม่รวม 
� ภาษีมลูค่าเพิ�ม K% และ ภาษีหกั ณ ที�จา่ย L% 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที�ไม่ระบุไวใ้นรายการ  

� ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิGน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย $,355 บาทต่อลูกทวัร ์$ 
ทา่นตอ่ทริป(ชาํระทีGสนามบินก่อนการเดินทาง) 

� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอื�น ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํ)ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีGสายการบินมีการปรบัขึ) นราคา 

เงืGอนไขการจองทวัร ์

� รายการทัวรนี์#ขอสงวนสิทธิ8ในการ ชําระค่าทัวรย์อดเต็ม ภายใน : วันหลังจากไดท้ํา
การจอง มิฉะนั#นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ  

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึC นจริง ณ วนันัCน ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้
(ตวัอยา่งเชน่ ค่าตัว̀เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิGในการคืนเงินทัCงหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะ

ทําเรื�อง ยื�นเอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครัCง 
ทัCงนีC  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ัCงหมด 
หรือ บางส่วน เพราะ จะขึC นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆ
การใหบ้ริการอื�นๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิGที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์C  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจน
ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ต่างๆ  

� เนื�องจากรายการทวัรนี์C เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิGการใชบ้ริการใดๆตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิGไม่คืนเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัCงหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรง
กบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 

� กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้เพื�อความเหมาะสม ทัC งนีC ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศ
ไทยและพม่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื�อง
เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี 
ที� ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง $3 ท่านขึ) นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้
จาํนวนผูเ้ดินทาง $5-$3 ท่าน ทางบรษิัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไป
กบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิGน ทีGพูดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัทีGสนามบินพม่า และ จะ
คอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางทีGประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต ํ Gากว่า $5 ท่าน ทาง
บรษิทั ของสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั)น 

ในกรณีทีGผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  
ทีGเกีGยวขอ้งกบัวนัเดินทางทีGทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีGทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั aวดงักล่าว  
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

  

  

 


